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Varkauden kaupunki painiskelee 
taloutensa kanssa. Tarkoitus on lähi-
vuosina nostaa kaupungin talous siitä 
suosta, johon se on vajonnut viime 
vuosina. Työ ei ole helppo, mutta 
muutakaan vaihtoehtoa ei ole. Eikä 
pidä luulla, että pää saadaan pinnalle 
hetkessä. Vaaditaan monen vuoden 
määrätietoinen työ ennen kuin talous 
on kuivilla. Tärkeintä on saada aikaan 
lyhyen ja pitkän aikavälin linjapäätök-
siä, jotka ajastaan pudottavat kuluja

Kaiken järjen mukaan Varkauden 
pitäisi tulla toimeen tuloilla, joita se 
kerää kaupungin asukkailta. Nehän 
ovat Pohjois- Savon parhaat ja yltävät 
korkealle myös koko maan tilastoissa. 
Ongelma onkin menopuolella. Suo-
meksi sanottuna Varkaudessa eletään 
yli varojen eli kulutetaan enemmän 
kuin tienataan. Lääke tähän on yksin-
kertainen: menoja on pakko karsia.

Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat 

reilusti yli puolet kaupungin kaikista 
menoista. Menojen karsinnan paino-
pisteen onkin oltava tällä sektorilla. 
Kuntatarkastuksen viime syksynä suo-
rittaman analyysin perusteella terveys-
toimen menot ovat Varkaudessa noin 
viisi miljoonaa euroa kalliimmat kuin 
ne ovat keskimäärin muualla maassa. 
Meillä ihmiset  toki myös sairastavat 
keskimääräistä enemmän, mutta siitä 
huolimatta Varkaudella ei ole varaa 
tällaisiin terveysmenoihin.

Valtuusto päättikin huhtikuussa 
linjata  Varkauden sairaalan toimin-
toja. Sairaalaa kehitetään seudullisena 
akuuttihoidon yksikkönä, jossa on 
myös perustason erikoissairaanhoidon 
palveluja ja päivystyspalveluja. Vaativat 
kirurgiset toimenpiteet keskitetään 
alueen  keskussaiaraaloihin. 

Yksi eniten ylimääräisiä kustannuksia 
aiheuttavia tekijöitä on se, että vanhuk-
sille ei ole osoittaa oikeaa hoitopaikkaa. 

Jos henkilö ei ole hoidon tarpeessa, 
niin hänelle on tarjottava riittävät 
palvelut joko kotona tai asumispal-
veluyksikössä. Vanhuksen kannalta 
tämä on inhimillisin ratkaisu. Lisäksi 
hoidon hinta sairaalassa tai terveyskes-
kuksen vuodeosastolla on huomatta-
vasti kalliimpi kuin kotona annettava 
hoito tai hoito ympärivuorokautisesti 
valvotussa asumispalveluyksikössä. 
Niinpä jatkossa on panostettava ennen 
kaikkea avohuoltoon. Valtuusto tekee 
vanhustenhuoltoa koskevat linjapää-
töksensä toukokuussa.

Avohuoltoon panostaminen tekee 
mahdolliseksi sen, että myös vuode-
osastopaikkoja voidaan vähentää sekä 
sairaalasta että perusterveydenhuollos-
ta. Sitä kautta on saatavissa merkittäviä 
kustannussäästöjä lähivuosina. 

Sosiaali- ja terveystoimi ei ole ai-
nut toimiala, johon haetaan lisää 
tehokkuutta ja sitä kautta saatavia 

kustannussäästöjä. Kaikki toimialat 
joutuvat osallistumaan talkoisiin. Joh-
toajatuksena on, että vain taloudellisin 
ja tehokkain ratkaisu on kyllin hyvä. 
Tässä yhteydessä joudutaan ottamaan 
tarkasteltavaksi esimerkiksi se, miten 
Kämärin jääurheilukeskuksen kulut 
saadaan siedettävälle tasolle.

Muutokset koskevat myös kau-
pungin henkilökuntaa. Eläkkeelle 
lähtevien tilalle ei pääsääntöisesti 
voida palkata uusia henkilöitä ja lisäksi 
tehtävät saattavat muuttua toiseksi. 
Muutosprosessissa on varauduttava 
myös siihen, että joitakin toimintoja 
lopetetaan. Henkilökuntaa tarvitaan 
lisää painopistealueille ja sitä vähe-
nee kevennysalueilta. Toivottavasti 
mahdollisimman moni tarttuu mah-
dollisuuteen kouluttautua uusiin 
tehtäviin. 

Vuoden 2006 tilinpäätöksessä oli 
myös myönteisiä asioita.  Kaupungin 

menot laskivat reaalisesti ja henkilö-
kunnan määrä väheni usealla kym-
menellä. Myönteisestä kehityksestä 
kuluu kiitos henkilökunnalle. Tästä on 
hyvä jatkaa. Taaksepäin katsomiseen 
tai sivuille vilkuiluun sen enempää 
kuin hätiköityihin ratkaisuihin ei ole 
kuitenkaan varaa. 
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